
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB 

       Dato:  06.02.2018 

 

Møte 09.01.2018 

 

Sted:                Gjøvik International School, Kallerud 

Fremmøte:      13 medlemmer og 2 gjester  

Møtetema:     Gjøvik International School, v/Principal Adam Armanski 

Gunhild ønsket velkommen  og takket for at vi fikk lov å komme til skolen.  Spesielt var det 

for henne at møterommet akkurat var «The Library».  Kvelden gikk på engelsk. Veldig 

hyggelig at Ursula var tilbake. 

Ola presenterte skolen, at det var et kjempestort steg å kunne tilby dette spesielle tilbudet 

til elever på så høyt plan.  Ordinære skoler i dag har fortsatt tavle og kritt, ikke pekestokk 

kanskje, men her hadde de tatt steget videre. 

The Principal Adam fortalte om skolen, veldig ung bare 2,5 år, åpnet i 2015.  

Nødvendigheten av en slik skole kom tydelig frem ved alle firmaer i lokalsamfunnet som 

tiltrakk seg utenlandsk arbeidskraft, familier med barn, og også familier som på et senere 

tidspunkt skulle dra ut av landet for å arbeide, og også de som var i Norge for en kortere 

periode. Skolen skulle ikke bidra til konkurranse, men være en mulighet for de som senere 

ønsket å reise ut. Elevne gjennomgår tester underveis og ved skolestart. 

Klasseinndeling fra 1 til 10. Primary grade fra 1 til 5, 37 skoler i Norge.  Middle grade 6 til 10, 

finnes 10 i Norge. Avsluttende eksamen til slutt. 

1. året 30 elever 8 ansatte 

2. året 60-80 elever og 14 ansatte 

3. år 2020 mål: 10 klasser hver på 20 elever, 25-30 ansatte og egen skolegård.                                

Forandring til det bedre, raskere og hyppigere, Creat is thinking, gi elevene verdier, hva er 

rett og galt?, være kritisk tenkende. Vi er alle ansvarlige for våre omgivelser og oss selv. 

Veldig viktig med hele puslespillet, se bildet. 

Læringspyramiden se bilde 

Timeplan for en uke se bilde 

Viktig at utenlandske elever lærer seg godt norsk, for å bli en del av samfunnet. Ingen 

telefoner i skoletida, støttes opp av foreldrene. 

Gjennom skoleåret kan læreren tilby forskjellige klubber, kallografi, lese, sjakk, forteller, 

yoga, drama, musikk osv. osv. 



Læreren er et menneske utenfor skolen også. 

Adam viste oss rundt i de flotte lokalene på Kallerud, vi var hjertelig velkomne tilbake, for å 

benytte lokalene deres også.  Gunhild takket for besøket og ønsket Adam velkommen til å 

møte i vår klubb, hvis han ønsket det. 

 

Marianne ref. 

 

 


